
BIJLAGE 
 

REGLEMENT VOOR DE ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP GEZINNEN 
VOOR DE AANSLAGJAREN 2020 - 2025 
 

Artikel 1 – Algemeen  
Het gemeentebestuur heft een algemene gemeentebelasting op gezinnen van 1 januari 
2020 tot en met 31 december 2025. 

 

Artikel 2 – Aanduiding belastingplichtige  
De algemene gemeentebelasting op gezinnen is ten laste van ieder gezin dat en iedere 
alleenstaande die op 1 januari van het aanslagjaar zijn of haar domicilie heeft op het 
grondgebied van de gemeente.  

De belasting wordt gevestigd op naam van de alleenstaande of de referentiepersoon van 
het gezin. 

De hoofdverblijfplaats en de samenstelling van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar 
blijken uit het bevolkingsbestand van de gemeente waar het gezin ingeschreven is . 

 
Artikel 3 – Definities 
Voor de toepassing van dit belastingsreglement wordt verstaan:  
• Gezin: twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap met elkaar 

verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven.  
• Alleenstaande: een gezin dat uit één enkele persoon bestaat en dat in de registers is 

opgenomen met de vermelding ‘alleenstaande’.  
• Referentiepersoon: het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact komt 

voor het regelen van aangelegenheden die het gezin aangaan. 

 
Artikel 4 – Tarief  
§1. De belasting bedraagt:  

• 40,00 euro voor alleenstaanden 
• 62,00 euro voor gezinnen 

 
§2. De situatie op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht.  
 
§3. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Het feit dat in de loop 
van het aanslagjaar de (hoofd)verblijfplaats, de referentiepersoon en/of de samenstelling 
van het gezin wijzigt, heeft geen invloed op de belastingplicht en geeft geen aanleiding tot 
enige belastingvermindering. 
 

Artikel 5 – Vermindering  
Onder volgende voorwaarden past het gemeentebestuur een vermindering toe voor 
gezinnen met kinderen: 

− De kinderen zijn jonger dan 26 jaar en zijn ingeschreven op hetzelfde adres als het 
gezinshoofd. 

− Een kind met een beperking van minstens 66% telt voor twee kinderen. De 
begunstigde bezorgt ieder jaar het invaliditeitsattest aan de gemeente voor 30 
april. 



De berekening van deze vermindering gebeurt als volgt:  
− Gezin met 3 kinderen, alleenstaande met 2 kinderen, gezin met een leefloon of 

gelijkwaardige uitkering met 1 kind:  -25% 
− Gezin met 4 kinderen, alleenstaande met 3 kinderen, gezin met een leefloon of 

gelijkwaardige uitkering met 2 kinderen: -30% 
− Gezin met 5 kinderen, alleenstaande met 4 kinderen, gezin met een leefloon of 

gelijkwaardige uitkering met 3 kinderen: -35% 
− Gezin met 6 kinderen of meer, alleenstaande met minstens 5 kinderen, gezin met 

een leefloon of gelijkwaardige uitkering met minstens 4 kinderen: -50% 
 

Artikel 6 – Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  

 

Artikel 7 – Betaaltermijn  
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het 
aanslagbiljet. De invordering van een onbetaald aanslagbiljet volgt de procedure zoals 
vastgesteld in het retributiereglement voor zowel fiscale als niet-fiscale 
schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties.  

 

Artikel 8 – Bezwaarprocedure  
De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd zijn. 

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 
van het aanslagbiljet. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd binnen de vijftien dagen na 
de indiening ervan. 

Als de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet hij daar uitdrukkelijk om vragen 
in zijn bezwaarschrift. 

 

Artikel 9: Wettelijke bepalingen 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 
wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 

 


